
 

OBEC ČÍHAŇ,  Číhaň 26,  341 42 Kolinec, 
tel.376594225,   e-mail: urad@cihan.cz 

 
 

Z Á P I S  č. 2/11 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň 

konaného dne  21.3. 2011 v 18.00 hod. 
 
 
Místo a čas:   kancelář OÚ Číhaň, 18.00 – 19.40 hod. 
Přítomni:   p. Bc.Perniklová, Holeček, Potužák, Bílý, Matouš 
Omluveni:  p. Ing.Srb, Pojar 
Hosté:  dle prezenční listiny  
Návrhová komise p. Bílý, Matouš 
Určení zapisovatele:  p.Kotlanová  
Ověřovatelé zápisu:   p. Potužák, Holeček 
 

Program veřejného zasedání: 
 

1. Rozpočet obce na rok 2011 
2. Výkon veřejné služby 
3. OZV č.1/11 obce Číhaň 
4. Smlouva o dílo s firmou.Agentura Ekostar,s.r.o. Plzeň 
5. Oprava komunikací 
6. Oprava kapličky na Bukováku a zdi u zvoničky na návsi 
7. Nákup nábytku do zasedací místnosti OÚ Číhaň 
8. Dotace ze SZIF na lesnickou techniku 
9. Žádost p. Váchy o snížení m.poplatku za odpady 
10. Možnost odkoupení nemovitostí p.S.Bočka  
11. Setkání rodáků a svěcení praporu a znaku 
12. Různé 
13. Diskuse, závěr 
 
 

Veřejné zasedání zahájila p. Bc.Hana Perniklová, místostarostka obce v 18.00 hodin. Přivítala 
přítomné a seznámila je s programem VZ. Program byl schválen bez připomínek. Zápis 
z minulého VZ OZ byl vyložen na OÚ v Číhani, nebyly proti němu vzneseny žádné 
připomínky, tudíž se považuje za schválený. Kontrola usnesení z minulého VZ OZ – splněno.  
Na dnešním VZ je přítomna nadpoloviční většina členů OZ – zasedání je usnášeníschopné: 
ano. 

K projednání : 
 

1) Rozpočet na rok 2011 – s rozpočtem obce na rok 2011 seznámila přítomné p.Kotlanová. 
Rozpočet byl vyvěšen 15 dnů na úřední desce, nebyly podány žádné připomínky. Do doby 
schválení rozpočtu platilo rozpočtové provizorium schválené na VZ OZ 18.12.2009. 
Rozpočet obce Číhaň na rok 2011 byl schválen všemi hlasy. Rozpočet je schválen na 
paragrafy, bude rozepsán na položky, na přesun položek jednoho paragrafu se nemusí 



dělat rozpočtové změny. OZ uděluje starostovi obce pravomoc rozhodnout rozpočtové 
změny do 50 tisíc Kč. 

                                                                                                         SCHVÁLENO 5 HLASY 
                    
2) Výkon veřejné služby – p.Kotlanová a p.Potužák podali informace o veřejné službě, 

pokud se obec rozhodne veřejnou službu organizovat, ukládá jí zákon povinnost uzavřít 
s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné služby. Smlouva musí obsahovat 
náležitosti dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  ve znění pozdějších 
předpisů. Rovněž musí obsahovat uložení povinností obce uzavřít pojistnou smlouvu 
kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající 
veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. Na úhradu pojistného vyplývajícího 
z obcí uzavřené pojistné smlouvy může obci poskytnout MPSV dotaci. OZ schvaluje 
organizovat veřejnou službu pro osoby v hmotné nouzi. 

 
                              SCHVÁLENO 5 HLASY 
 
3) OZV č.1/11 obce Číhaň  -  změnová vyhláška k OZV č.1/2010 a č.2/2010, nabývá 

účinnosti  6.4.2011. 
                                                                  SCHVÁLENO 5 HLASY 
 
4) Smlouva o dílo s firmou Agentura Ekostar, s.r.o. Plzeň  – na zpracování projektové 

dokumentace pro vodoprávní povolení stavby a současně nabytí nakládání s vodami 
v souladu s Vodním zákonem na akci „Rybník Na návsi“ na p.č. 19/1 v k.ú. Číhaň. 
Cena: 62.400,-- + DPH. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY 
 
5) Oprava komunikací – dotace z PK na opravu místních komunikací nebyla přidělena. OZ 

rozhodlo, že se provede oprava v Pláničce, která již byla dříve schválena, místní 
komunikace do chalup a na Nový Dvůr bude pouze vyspravena, domluvit s SÚS Klatovy. 

                                                                                                          ROZHODNUTO 5 HLASY 
 
6) Oprava kapličky na Bukováku a zdi u zvoničky na návsi v Číhani – byla zpracována 

cenová kalkulace, opravu provede firma Zednické práce V.Petráň, Mladice. Na opravu 
bude podána žádost o dotaci přes Plánicko,z.s.p.o. V případě odmítnutí Města Plánice, by 
Obec Číhaň byla nositelem tohoto projektu. 

                                                                                                             SCHVÁLENO 5 HLASY     
                                                                                                    
7) Nákup nábytku do zasedací místnosti OÚ Číhaň – uzavřena smlouva o dílo 

s p.M.Uhlem, Plánice, na výrobu skříní za 15.000,--Kč a vitríny do výklenku  za 4.500,--
Kč. Bude provedeno do konce března 2011. 

                   SCHVÁLENO 5 HLASY     
 
8) Nákup lesnické techniky  - byla schválena dotace ze SZIF na nákup mulčovače. OZ 

neschválilo nákup této lesnické techniky,  protože její využití by bylo, vzhledem k vysoké 
ceně pořízení, poměrně malé. Již vynaložené náklady se budou považovat za zmařenou 
investici.   

                                                                                                        NESCHVÁLENO 5 HLASY 
 



9) Žádost p.Pavla Váchy, Číhaň 3 – o prominutí či snížení platby místního poplatku za 
odpady pro svoji rodinu na r.2011, platí poplatek ve Velharticích, kde převážně žijí v bytě 
a produkují odpad. Na r.2011 jim  byla platba poplatku snížena o polovinu celková úhrada  
bude 700,--Kč. 

           ROZHODNUTO 5 HLASY     
 
10) Možnost odkoupení nemovitostí p.S.Bočka - Zastupitelstvo obce Číhaň schválilo záměr 

obce odkoupit nemovitosti p.Stanislava Bočka, bytem Lukovitě 3, 341 42 Kolinec.  
Jedná se o tyto nemovitosti:  
- obč.vybavenost bez čp/če na St.81, jiná stavba bez čp/če na St.82, pozemek St.81, o 
výměře 78 m2-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek St.82, o výměře 436 m2-zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemek parc.č.202/5, o výměře 214 m2-zahrada, vše zapsáno na listu 
vlastnictví č.469 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště 
Klatovy , pro obec a k.ú. Číhaň. 
Na uvedené nemovitosti proběhne dražba 6.4.2011 a zastupitelstvo obce Číhaň pověřuje 
starostu obce k zastupování na této dražbě. Před dražbou nutno zaplatit jistotu  40.000,--
Kč převodem na účet.  

SCHVÁLENO 5 HLASY     
 

11) Setkání rodáků a svěcení praporu a znaku obce – p.Bc.Perniklová seznámila přítomné 
s rozpočtem na tuto akci, výdaje cca 50.000,--Kč, příjmy cca 10.000,--Kč.  

 
SCHVÁLENO 5 HLASY     

 
12) Různé: 

- Byl opraven poklop na ČOV u čp.6 
- Sčítání lidu, domů a bytů 2011 –informace vyvěšeny na ÚD obce 
- Výběr barvy odznaků se znakem Číhaně – vybráno 250 ks od každé ze 4 barev, 

tj. celkem 1.000 ks odznaků  
                                                                                              
13) Diskuse –  p.Václav Potužák : potřeba provést některé úpravy na návsi obce  
 
 
Veřejné zasedání ukončila p. místostarostka Bc.Hana Perniklová v 19.40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í  č. 2/11 
z veřejného zasedání OZ obce Číhaň konaného dne 21.3.2011 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
schválilo: 
 

• Rozpočet obce na rok 2011 
• Organizovat veřejnou službu pro osoby v hmotné nouzi 
• OZV č.1/11 obce Číhaň- změnová OZV 
• Smlouvu o dílo s firmou Agentura Ekostar, s.r.o. Plzeň    
• Opravu kapličky na Bukováku a zdi u zvoničky na návsi v Číhani 
• Nákup nábytku do zasedací místnosti OÚ Číhaň 
• Záměr obce odkoupit nemovitosti p.Stanislava Bočka, bytem Lukovitě 3, 341 42 

Kolinec (viz bod 10) a pověřuje starostu obce k zastupování na dražbě těchto 
nemovitostí dne 6.4.2011 

• Rozpočet na akci setkání rodáků a svěcení znaku a praporu obce 
 
neschválilo: 
 

• Nákup lesnické techniky (mulčovače) 
 
rozhodlo: 
 

• O opravě komunikací: v Pláničce podle již dříve schválené cenové kalkulace, do 
chalup a na Nový Dvůr bude pouze vyspravena  

• Snížit platbu m.poplatek za odpady pro rodinu p.Váchovi o polovinu 
 
vzalo na vědomí: 
 

• Informace v bodě 12),  a 13) 
 
 
V Číhani dne 21.3.2011                            zapsala: Miluše Kotlanová      
 
 
 
Starosta obce: Ing. Josef Srb                              …………………………….. 
 
Místostarostka obce:  Bc.Hana Perniklová        ……………………………. 
 
 
Zápis ověřili:  Jiří Potužák                                  ……………………………. 
                
                       Pavel Holeček                              ……………………………. 
                       
                    
 
 
 
 
 
 


